เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๒๕ ง

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘

ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
เรื่อง กําหนดแบบแจงจํานวนและปริมาณความแรงรังสีของตนกําเนิดรังสี และแบบแจง
การเปลี่ยนแปลงของจํานวนหรือปริมาณความแรงรังสีของตนกําเนิดรังสี
โดยที่ขอ ๒ วรรคสี่ แหงกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับรังสีชนิดกอไอออน พ.ศ. ๒๕๔๗
กําหนดใหอธิบดีกําหนดแบบแจงจํานวนและปริมาณความแรงรังสีของตนกําเนิดรังสีตามวรรคหนึ่ง
และวรรคสอง และแบบแจงการเปลี่ยนแปลงของจํานวนหรือปริมาณความแรงรังสีของตนกําเนิดรังสี
ตามวรรคสาม อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานจึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง กําหนดแบบ
แจงจํานวนและปริมาณความแรงรังสีของตนกําเนิดรังสี และแบบแจงการเปลี่ยนแปลงของจํานวนหรือ
ปริมาณความแรงรังสีของตนกําเนิดรังสี”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ การแจงจํานวนและปริมาณความแรงรังสีของตนกําเนิดรังสี ตามขอ ๒ วรรคหนึ่ง
และวรรคสอง แหงกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับรังสีชนิดกอไอออน พ.ศ. ๒๕๔๗ ใหเปนไป
ตามแบบ ร. ๑-๑ ทายประกาศนี้
ขอ ๔ การแจงการเปลี่ยนแปลงของจํานวนหรือปริมาณความแรงรังสีของตนกําเนิดรังสี
ตามขอ ๒ วรรคสาม แหงกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับรังสีชนิดกอไอออน พ.ศ. ๒๕๔๗
ใหเปนไปตามแบบ ร. ๑-๒ ทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๘
สุรินทร จิรวิศิษฎ
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

แบบ ร.๑-๑
แบบแจงจํานวนและปริมาณความแรงรังสีของตนกําเนิดรังสี
ตามขอ ๒ วรรคหนึง่ และวรรคสอง แหงกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร
และการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
เกี่ยวกับรังสีชนิดกอไอออน พ.ศ. ๒๕๔๗
เขียนที…
่ ………………………………….
วันที…
่ …………………………………….
๑. ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………………………………...
ที่อยูที่ติดตอไดเลขที่…………..หมู…
 ……ตรอก/ซอย……………………ถนน…………….………
แขวง/ตําบล…………………………..เขต/อําเภอ……………………….จังหวัด…………….…….
รหัสไปรษณีย…………………….โทรศัพท…………………………..โทรสาร………………….….
E-mail Address…………………………………………………………………………………….
๒. ชื่อสถานประกอบกิจการ……………………………………………………………………………..
ตั้งอยูเลขที…
่ ………………..หมู…
 ………ตรอก/ซอย…………………..ถนน…………………….
แขวง/ตําบล……………………เขต/อําเภอ……………………..จังหวัด…………………………..
รหัสไปรษณีย…………………….โทรศัพท…………………………..โทรสาร……………………..
E-mail Address………………………………………………………………………………….…
๓. ประเภทกิจการ……………………………………………………………………………………….
๔. จํานวนลูกจาง………………………………………………………………………………………...
จํานวนลูกจางที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสี…………….คน ชาย………….คน หญิง……………..คน
๕. ปริมาณหรือจํานวนที่ครอบครองหรือใชตนกําเนิดรังสี
(ตามตารางรายละเอียดจํานวนปริมาณความแรงรังสีของตนกําเนิดรังสี จํานวน……….…..หนา
ดังเอกสารแนบ)
๖. ชื่อผูรับผิดชอบดําเนินการทางดานเทคนิคในเรื่องรังสีท่สี ามารถติดตอประสานงานได
๑. นาย/นาง/นางสาว………………………………………………………………………………..
๒. นาย/นาง/นางสาว………………………………………………………………………………..

ลงชื่อ………………………………….นายจาง
(…...……………………………)

ตารางรายละเอียดจํานวนและปริมาณความแรงรังสีของตนกําเนิดรังสี (เอกสารแนบทายแบบ ร.๑-๑)
หนา……
ลําดับ
ที่

ชื่อตนกําเนิดรังสี

ปริมาณตามใบรับรอง (วัน/เดือน/ป) (๑)
สถานที่เก็บรักษา
สถานที่ใชงาน (๒)
(๑)
(วัน เดือน ปทเี่ ก็บรักษา)
ปริมาณทีค่ รอบครอง (วัน/เดือน/ป)

จุดมุงหมายในการใชงาน (๓)

ลงชื่อ……………………………………นายจาง
(……………………………………)
หมายเหตุ (๑) ใหระบุปริมาณความแรงรังสีในกรณีทเี่ ปนสารกัมมันตรังสี และระบุอัตรากําลังหรืออัตราปริมาณรังสีสูงสุดในกรณีที่เปนเครื่องกําเนิดรังสี
(๒) กรณีเปนการใชงานนอกสถานที่ เชน รถบริการถายภาพทางรังสี ตองมีสมุดบันทึกรายการใชงาน (Log Book) ทุกครั้ง
(๓) ใหระบุจุดมุง หมายในการใชงาน เชน การตรวจสอบวัสดุไหล การวัดระดับของไหล การวัดน้าํ หนัก การวัดความหนาของวัสดุ การวัดความหนาของ
วัสดุเคลือบ การวัดความหนาแนน การตรวจสอบดวยการถายภาพรังสี การรักษาทางการแพทย ฯลฯ

แบบ ร.๑-๒
แบบแจงการเปลี่ยนแปลงของจํานวนหรือปริมาณความแรงรังสีของตนกําเนิดรังสี
ตามขอ ๒ วรรคสาม แหงกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร
และการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
เกี่ยวกับรังสีชนิดกอไอออน พ.ศ. ๒๕๔๗
เขียนที…
่ ………………………………….
วันที…
่ …………………………………….
๑. ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………………………………...
ที่อยูที่ติดตอไดเลขที่…………..หมู…
 ……ตรอก/ซอย……………………ถนน……………………
แขวง/ตําบล…………………………..เขต/อําเภอ……………………….จังหวัด………………….
รหัสไปรษณีย…………………….โทรศัพท…………………………..โทรสาร…………………….
E-mail Address…………………………………………………………………………………….
๒. ชื่อสถานประกอบกิจการ……………………………………………………………………………..
ตั้งอยูเลขที…
่ ………………..หมู…
 ………ตรอก/ซอย…………………..ถนน…………………….
แขวง/ตําบล……………………เขต/อําเภอ……………………..จังหวัด…………………………..
รหัสไปรษณีย…………………….โทรศัพท…………………………..โทรสาร…………………….
E-mail Address……………………………………………………………………………………
๓. ประเภทกิจการ……………………………………………………………………………………….
๔. จํานวนลูกจาง………………………………………………………………………………………...
จํานวนลูกจางที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสี…………….คน ชาย………….คน หญิง……………..คน
๕. ปริมาณหรือจํานวนที่ครอบครองหรือใชตนกําเนิดรังสี
(ตามตารางรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของจํานวนหรือปริมาณความแรงรังสีของตนกําเนิดรังสี
จํานวน……….…หนา ดังเอกสารแนบทาย)
๖. ชื่อผูรับผิดชอบดําเนินการทางดานเทคนิคในเรื่องรังสีที่สามารถติดตอประสานงานได
๑. นาย/นาง/นางสาว………………………………………………………………………………..
๒. นาย/นาง/นางสาว………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ…….……………………………….นายจาง
(…...………………………………)

ตารางรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของจํานวนหรือปริมาณความแรงรังสีของตนกําเนิดรังสี (เอกสารแนบทายแบบ ร.๑-๒)
ลําดับ
ปริมาณตามใบรับรอง (วัน/เดือน/ป) (๑)
สถานที่เก็บรักษา
ชื่อตนกําเนิดรังสี
สถานที่ใชงาน (๒)
(๑)
ที่
(วัน เดือน ปทเี่ ก็บรักษา)
ปริมาณที่ครอบครอง (วัน/เดือน/ป)

จุดมุงหมายใน
การใชงาน (๓)

หนา…..
การเปลี่ยนแปลงของจํานวน
หรือปริมาณความแรงรังสีฯ(๔)

ลงชื่อ……………………………………นายจาง
(……………………………………)
หมายเหตุ (๑) ใหระบุปริมาณความแรงรังสีในกรณีที่เปนสารกัมมันตรังสี และระบุอัตรากําลังหรืออัตราปริมาณรังสีสูงสุดในกรณีที่เปนเครื่องกําเนิดรังสี
(๒) กรณีเปนการใชงานนอกสถานที่ เชน รถบริการถายภาพทางรังสี ตองมีสมุดบันทึกรายการใชงาน (Log Book) ทุกครั้ง
(๓) ใหระบุจุดมุง หมายในการใชงาน เชน การตรวจสอบวัสดุไหล การวัดระดับของไหล การวัดน้าํ หนัก การวัดความหนาของวัสดุ การวัดความหนาของ
วัสดุเคลือบ การวัดความหนาแนน การตรวจสอบดวยการถายภาพรังสี การรักษาทางการแพทย ฯลฯ
(๔) ใหระบุวา เปนการเปลีย่ นแปลงโดยเพิ่มหรือลดหรือยกเลิกของจํานวนหรือปริมาณความแรงรังสีของตนกําเนิดรังสี

